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 เมื่อเร็วๆ นี ้ผู้นําอติาล ีนายซิลวิโอ  เบอร์ลุสโคนี (Silvio  Berlusconi)  ถูกผูป้ระทว้งรายหน่ึง
ประชิดตวัขวา้งหินอ่อนแกะสลกัรูปโบสถ์วิหารเมืองมิลานใส่หน้าเลือดอาบ ท่ีจตุัรัสหน้าโบสถ์ดูโอโม 
(Duomo) หลงัปราศรัยกระตุน้คะแนนนิยมดว้ยหวงัแกปั้ญหาร้าวฉานในรัฐบาลผสมท่ีนบัวนัจะทวีความ
รุนแรง นบัเป็นคร้ังท่ีสอง ท่ีนายเบอร์ลุสโคนีถูกทาํร้ายในท่ีสาธารณะ (โดยคร้ังแรกเกิดข้ึนใน ปี 2547 ถูกผู ้
ประทว้งรายหน่ึงตีดว้ยขาตั้งกลอ้ง) ภาพนายเบอร์ลุสโคนี เลือดอาบหนา้ ฟันหกั ท่ีปรากฏเป็นข่าวหนา้หน่ึง
ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบบั คงทาํให้ผูน้าํประเทศต่างๆ ร้อนๆ หนาวๆ กันบา้งเพราะการรักษาความ
ปลอดภยั ไม่วา่จะเขม้งวดเพียงใด กมิ็อาจปกป้องผูน้าํจากการทาํร้ายไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์
 เราคงจาํกนัไดถึ้งกรณีทาํร้ายและแมก้ระทัง่การสังหารระยะเผาขน อาทิเช่น ในประเทศอินเดีย  
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก อินทิรา  คานธี (ถูกองครักษ์สองคนใชอ้าวุธปืนกระหนํ่ายิงกว่า 30 นัด ในปี 
พ.ศ. 2527 ขณะอาย ุ67 ปี) นายราจิฟ คานธี (ถึงแก่อสัญกรรมในปี พ.ศ. 2534 ขณะอายเุพียง 47 ปี ระหว่าง
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมใกลเ้มืองเชนไน โดยมือระเบิดพลีชีพสตรีชาวศรีลงักา) และมหาบุรุษ
มหาตมะ  คานธี (ปี พ.ศ. 2491 อายุ 78 ปี) ซ่ึงลว้นถูกสังหารในระยะกระชั้นชิด แมแ้ต่ในสหรัฐอเมริกา 
ประธานาธิบดีโรนลัด ์ เรแกน  ท่ีถูกนายจอห์น  ฮิงคล่ีย ์ ยงิในปี 2524 หลงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานาธิบดี
ไดเ้พียง 69 วนั หรือ พระสันตะปาปาจอห์นพอล ท่ี 2 ประมุขของศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก ท่ีถูกยิงเม่ือปี 
พ.ศ. 2524 ขณะกาํลงัออกทกัทายประชาชนในจตุัรัสเซนตปี์เตอร์ และพระสันตะปาปาเบเนดิกตท่ี์ 16 องค์
ปัจจุบนั ท่ีมีผูห้ญิงคนหน่ึงกระโจนเขา้ใส่ เม่ือวนัก่อนคริสตม์าสท่ีผา่นมาน่ีเอง 
 บางกรณีผูท้าํร้ายมีปัญหาทางจิตบางกรณีผูท้าํร้ายมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองและบางกรณีผูท้าํ
ร้ายตอ้งการประทว้งนโยบาย หรือพฤติกรรมท่ีเขาเห็นว่าไม่ถูกตอ้ง แล้วกรณี นายเบอร์ลุสโคนี เข้าข่าย
ประเภทไหน  
 นายเบอร์ลุสโคนีมีชีวประวติัท่ีน่าสนใจเป็นเจา้ของสโมสรฟุตบอลเอซี มิลาน (AC Milan) อนั
เล่ืองช่ือเป็นท่ีรู้จกัดีในหมู่แฟนบอล เป็นเจา้ของกิจการอีกหลายอยา่ง และโดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นมหาเศรษฐี
ในวงการส่ือ แต่ถูกกล่าวหาเร่ือง ผลประโยชน์ทบัซ้อน และ ทุจริตเชิงนโยบาย 
 ขอยกตวัอย่างความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัทุจริตเชิงนโยบาย ถา้ดิฉันเป็น
อาจารยม์หาวิทยาลยัเป็นคนออกขอ้สอบสอบเขา้แต่ไปเปิดโรงเรียนกวดวิชา  การเปิดโรงเรียนไม่ผดิสาํหรับ
คนอ่ืน ไม่มีกฎหมายห้าม แต่ดิฉนัไม่ควรทาํ เพราะดิฉันสามารถสร้างความมัง่คัง่ให้ตวัเองได ้โดยทาํความ
เสียหายใหโ้รงเรียนกวดวิชาอ่ืน เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น เพราะดิฉนัสามารถเอาขอ้สอบเขา้มาติวนกัเรียน
ของดิฉนัได ้น่ีเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นแต่ไม่ใช่ทุจริตเชิงนโยบาย  ทุจริตเชิงนโยบาย คือ ผลประโยชน์ทบั
ซอ้น บวกกับ อาํนาจกาํหนดนโยบาย คือ กรณีท่ีผุกุ้มนโยบายภาครัฐ ตั้งใจออกนโยบาย หรือกฎหมายหรือ



มาตรการท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพอ้ง (ในกรณีน้ี หากดิฉัน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทราวง
ศึกษา แลว้ประกาศปิดโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีลกัษณะบางอย่างท่ีโรงเรียนของตนเองไม่มีและไม่มีเหตุผล
พอเพียง จึงจะเป็นทุจริตเชิงนโยบาย) 
 นายซิลวิโอ  เบอร์ลุสโคนี เป็นผูน้ําทางการเมืองของสาธารณรัฐอิตาลี โดยเป็นประธาน
คณะรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี) ท่ียาวนานท่ีสุด 
 เขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่เยาว์วัย เขาก็มีหัวการค้า ข่าวว่าเป็นคนเก่งแต่อาจไม่
สุจริตนัก ตั้งแต่เด็กก็ทําการบ้านขายเพื่อน ในปี 2503 เร่ิมอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เน้น
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ข่าวลือหนาหูว่ามีความสัมพันธ์กับมาเฟียและบุคคลในรัฐบาลจนสามารถประมูลงาน
ภาครัฐได้จํานวนมาก ปี 2521  เปิดตัว เทเลมีลาโน สถานีโทรทศัน์เคเบิลในคอมเพลก็ซ์ ท่ีอยูอ่าศยั มีลาโน 2 
จากนั้นก็ไดซ้ื้อกิจการสถานีโทรทศัน์อิตาเลีย อูโน (ปี 2525) และสถานีโทรทศัน์เรเต กวาโตร (ปี 2527) ใน
เวลาไม่นาน กิจการของเขาแพร่ขยายไปประเทศต่างๆ ในทวีปยโุรป ซ้ือกิจการสถานีโทรทศัน์ ลา ซงัก ์ของ
ฝร่ังเศส (ปี 2529) จากนั้นก็ เทเลฟุนฟ์ ของเยอรมนี (ปี 2530) และก็ซ้ือกิจการช่อง เทเลซิงโก ของสเปน (ปี 
2532) ก่อตั้งบริษทัฟินอินเวสต ์บริษทัแม่ของกลุ่มกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงต่อมาไดด้าํเนินกิจการต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัวงการโทรทศัน์ทั้งหมด 
 ในปี 2529 เขาซ้ือทีมฟุตบอลเอซี มิลาน และซ้ือธุรกิจประกันภัยและไฟแนนซ์ ในปี 2532 ซ้ือ
กิจการสํานักพิมพ์ ซ่ึงกลายเป็นสํานักพิมพ์หนังสือ และนิตยสารยักษ์ใหญ่แห่งหน่ึงของประเทศ จากน้ันก็
ร่วมทุนกบักลุ่มผู้ผลติและจําหน่ายภาพยนตร์ ซ่ึงกลายเป็นกลุ่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในอติาล ี
 หากดําเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ก็คงเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ แต่ทว่านายเบอร์ลุสโคนี 
ถูกกล่าวหาในคดีแพ่งและคดีอาญาต่างๆ มาโดยตลอด เป็นระยะเวลาถึง 15 ปี ถูกกล่าวหาว่าได้ใช้
ความสมัพนัธ์ทางการเมืองเอ้ือประโยชน์ใหกิ้จการของตนในฐานะผูป้ระกอบการ 
 ในปี 2537 ฝ่ายตุลาการในอิตาลี เร่ิมต่อสูก้บัปัญหาคอร์รัปชนัท่ีมีอยูอ่ยา่งรุนแรงอยา่งเอาจริงเอา
จงั มีรายงานข่าวว่าการปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชนัน้ีเอง เป็นเหตุผลหลกัให้เบอร์ลุสโคนีกา้วสู่เส้นทาง
การเมืองเสียเอง 
 เขาปูทางเขา้สู่การเมือง โดยตั้งพรรคช่ือว่า ฟอร์ซา อิตาเลีย Forza ltalia (Lets go, ltaly ซ่ึงเป็น
คาํขวญัของทีม AC Milan) ใน ปี 2537 ลงเลือกตั้งชิงเกา้อ้ีในสภานิติบญัญติัและกไ็ดรั้บชยัชนะอยา่งท่วมทน้ 
กลายเป็นพรรคใหญ่ท่ีสุดในประเทศจากการใชส่ื้อโทรทศัน์ในการโหมโฆษณาประชาสัมพนัธ์  นบัว่าเป็น
รูปแบบแปลกใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์การเมืองอิตาลีและในท่ีสุด เขาก็ได้ก้าวถึง
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 การเป็นเจา้ของบริษทัฟินอินเวสตย์กัษใ์หญ่ส่ือมวลชน ทาํให้สามารถควบคุมส่ือส่วนใหญ่ใน
ประเทศอิตาลีไดจ้ากสถานีโทรทศัน์ 7 ช่อง ในประเทศอิตาลี 3 ช่องเป็นของเขา 3 ช่องเป็นของรัฐ โดยท่ีเขา
สามารถควบคุมสามช่องของรัฐไดใ้นฐานะหัวหนา้รัฐบาล มีอีกช่องเดียวท่ีเป็นของเอกชนรายอ่ืน คือ นาย    
รูเพิร์ต เมอร์ดอค (Rupert Murdock) ยกัษใ์หญ่ในวงการอีกรายหน่ึง  แต่การเป็นผูน้าํรัฐบาล ก่อให้เกิดขอ้
กล่าวหาเร่ือง ทุจริตเชิงนโยบาย เพราะรัฐบาลของเขาออกกฎหมายเก็บภาษีสถานีโทรทศัน์ท่ีแพร่สัญญาณ



โดยใชด้าวเทียมซ่ึงสถานีของเขาไม่ไดใ้ช ้เป็นเหตุใหม้องไดว้า่เป็นนโยบายท่ีมีข้ึน เพื่อทาํลายคู่แข่งหากไม่มี
เหตุผลอ่ืน 
 นอกจากน้ี เสียงข้างมากในสภาทาํให้นายเบอร์ลุสโคนี  สามารถแทรกแซงคดีต่างๆ จน
หมดอายุความ ออกกฎหมายเอ้ือประโยชน์ตนเอง อาทิเช่น ให้ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกดาํเนินคดี
ไม่ได ้ ลดอายคุวามของคดีท่ีตนเองตกเป็นจาํเลยอยู ่ แกนิ้ยามของผลประโยชน์ทบัซอ้น (ให้สามารถมีหุ้น
ได ้หากไม่มีผูใ้ดร้องเรียนวา่ไดรั้บความเสียหาย) เป็นตน้ 
 12 คดี ท่ีนายเบอร์ลุสโคนีตกเป็นจาํเลย บา้งก็เป็นคดีอาญาทัว่ไป อาทิเช่น การแต่งบญัชี  หนี
ภาษี  ยกัยอกเงิน  ใหสิ้นบนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ  ถูกตดัสินโดยศาลชั้นตน้ใหจ้าํคุก 2 ปี 9 เดือนบา้ง  2 ปี 6 เดือน
บา้ง แต่คดีหมดอายุความในระหว่างอุทธรณ์ 12 คดีท่ีตกเป็นจาํเลย บางคดีก็มีการนิรโทษกรรม  บางคดีก็
หมดอายคุวาม เพราะกฎหมายท่ีรัฐบาลตนเองออกน่ีคือ ทุจริตเชิงนโยบาย 
 เม่ือตน้ปี 2552  ทนายส่วนตวัของนายเบอร์ลุสโคนี ช่ือ David Mills ชาวองักฤษ ยอมรับว่าให้
การเทจ็เป็นประโยชน์ต่อนายเบอร์ลุสโคนี เพ่ือแลกกบัเงินสินบนจาํนวน 350,000 (ประมาณ 20 ลา้นบาท) 
นาย David Mills ไดถู้กศาลตดัสินจาํคุกเป็นเวลา 4 ปีคร่ึง 
 รัฐบาลของนายเบอร์ลุสโคนี ก็พยายามออกกฎหมายฉบบัใหม่ไม่ให้นาํผลของคดีท่ีตดัสินไป
แลว้ มาใชก้บับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่คือ ถา้จะดาํเนินคดีนายเบอร์ลุสโคนีในฐานะผูใ้ห้สินบน ก็ตอ้งเร่ิมคดี 
และหาหลกัฐานใหม่ ไม่ใหเ้อาหลกัฐานเดิมในคดี นาย David Mills มาใช ้
 วนัท่ี 15 มกราคม  2553 ศาลเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จะเร่ิมพิจารณาคดีของนายเบอร์ลุสโคนี
อีก นับเป็นเร่ืองท่ีน่าจบัตามอง ว่า กระบวนการยุติธรรมในประเทศอิตาลีจะกา้วไปเช่นไร และนาํสังคม
อิตาลีไปสู่ความสงบสุขหรือไม่ หรือทาํให้เกิดความรุนแรง (บนทอ้งถนน) จากฝ่ายสนบัสนุนท่ีมีอยู่มากท่ี
อาจไม่แยกแยะระหว่างความถูกตอ้งกบัความถูกใจ หรือหากตดัสินไปอีกทาง จะเกิดกรณีขวา้งปาปองร้าย
อีกหรือไม่ 
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